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ενημέρωση

Τα πρώτα πρόστιμα στάλθηκαν την περασμένη άνοιξη, ενώ

τώρα, και έως τις αρχές Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει η

πρώτη φάση της διασταύρωσης των στοιχείων από τις βά-

σεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

(ΑΑΔΕ) και το Υπουργείο Μεταφορών, ώστε να διαπιστω-

θούν πόσοι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν έχουν τηρήσει τις κεί-

μενες διαδικασίες. Εδώ, τα πρόστιμα είναι δυσανάλογα και

σαφώς πολύ αυξημένα, σε σχέση με το να προβεί έναν ιδιο-

κτήτης σε ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος που ενέψει

πολλούς κινδύνους στους δρόμους.  Μετά τη διασταύρωση

συνέχεια θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση της διασταύρω-

σης για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών  οχημάτων που έχουν

τα οχήματά τους ανασφάλιστα. Ο έλεγχος ώστε να εντοπι-

στούν οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, θα βασιστεί

στα αρχεία κυκλοφορούντων οχημάτων του υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών, των κλεμμένων οχημάτων του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, των αρχείων αποθα-

νόντων του Υπουργείου Εσωτερικών, των ανακυκλωθέν-

των οχημάτων της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων

Ελλάδος και των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου

Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευ-

θύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων. Στα παραπάνω θα πρέ-

πει να προσθέσει κανείς τα επιπλέον παράβολα σε ΚΤΕΟ

λόγω καθυστέρησης, αλλά και τα παράβολα ελέγχου, ενώ

αν στα ανασφάλιστα συνυπολογίσουμε το κόστος ασφάλι-

σης, το συνολικό ποσό κυμαίνεται σε αρκετά περισσότερα

από 350 εκατομμύρια ευρώ. Οι παραβάτες θα ενημερώνον-

ται ηλεκτρονικά μέσω (μέσω e-mail) για την επιβολή των

προστίμων 150 ευρώ. Ωστόσο πέραν του προστίμου των 150

ευρώ οι παραβάτες ιδιοκτήτες πέραν του κόστους ελέγχου,

θα χρειαστεί να πληρώσουν και επιπλέον από 16 έως 65

ευρώ ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης. Σύμφωνα με τις

πρώτες εκτιμήσεις, το Κράτος θα εισπράξει περίπου 300

εκατομμύρια ευρώ από τους ιδιοκτήτες που παρέλειψαν το

ΚΤΕΟ, ενώ περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ θα εισπραχ-

θούν από εκείνους που διαθέτουν ληγμένο ασφαλιστήριο.

Ηταν θέμα μηνών, και μάλιστα, οι πρώτες διασταυρώσεις 
των ανασφάλιστων οχημάτων είχαν ήδη ξεκινήσει από πέρσι

Έρχεται καταιγίδια προστίμων 
για τα ανασφάλιστα και για όσα 

οχήματα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ





ενημέρωση

Μάλιστα, στέλεχος του ομίλου

VW  έκρουσε τον κώδωνα του

κινδύνου λέγοντας ότι ο στόχος

σε σχέση με τις εκπομπές

ρύπων των αυτοκινήτων που

πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση

για το 2030 είναι «πολύ απαιτη-

τικός» και ότι η αναγκαστική

στροφή στην ηλεκτροκίνηση θα

έχει ως συνέπεια την αύξηση

των τιμών πολλών οχημάτων –

ακόμα και των συμβατικών.

Φυσικά, αυτό είναι μόνο η αρχή,

αφού, το μπαράζ νέων τεχνολο-

γιών που θα ενσωματωθούν

στα νέα μοντέλα με κινητήρες

εσωτερικής καύσης και φυσικά

με απώτερο στόχο την περαι-

τέρω μείωση των εκπεμπόμε-

νων ρύπων είναι πολύ φυσικό

να φέρει και νέες ανατιμήσεις

στο κόστος κατασκευής των

οχημάτων, όπερ, και - πιθανόν

- στις τελικές τιμές των οχημά-

των. Ο Herbert Diess, διοικη-

τικό στέλεχος του ομίλου VW

προσέθεσε ότι ο όμιλος θα μπο-

ρέσει να συμμορφωθεί με τις

απαιτήσεις της ΕΕ για μέσο όρο

εκπομπών διοξειδίου του άν-

θρακα της τάξης των 60 gr/χλμ.

μέχρι το 2030 ενισχύοντας τις

πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων

αυτοκινήτων σε ποσοστό που

θα ανέρχεται από 45% έως 50%

του συνολικού όγκου πωλή-

σεων. «Θέλοντας να δώσει μία

πιο «χειροπιαστή» ένδειξη του τι

θα συμβεί στον τομέα του κό-

στους, ο Herbert Diess είπε χα-

ρακτηριστικά πως η τιμή

λιανικής ενός VW Up θα μπο-

ρούσε να αυξηθεί κατά 3.500 €,

φτάνοντας έτσι κοντά στα 14.500

€, ούτως ώστε να «συμμορφω-

θεί» με τους στόχους εκπομπών

του 2030. Η αντίστοιχη αύξηση

στην τιμή για ένα Polo, προσέ-

θεσε, θα μπορούσε να φτάσει τα

4.000 €.

Oι νέες αυστηρότερες 
προδιαγραφές ρύπων 

θα αυξήσουν 
και τις τιμές στα ΙΧ

Και όμως, οι νέες αυστηρότερες προδιαγραφές ρύπων

είναι πολύ πιθανόν να αυξήσουν τις τιμές των αυτοκινή-

των, εκτιμούν ολοένα και περισσότεροι μάνατζερ πολυε-

θνικών αυτοκινητοβιομηχανιών. 
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Γερμανική πόλη θα έχει έως το 2020

1.300 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών 
Το Rüsselsheim am Main, η γενέτειρα της Opel θα γίνει “Ηλεκτρική Πόλη”. Το Rüsselsheim, η Opel και το 

RheinMain University «οδηγούν» τις εξελίξεις στην επέκταση της υποδομής φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα 

Με χρηματοδότηση από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οι-

κονομικών, θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες η εγκα-

τάσταση περίπου 1.300 σταθμών φόρτισης σε όλη την

πόλη. Θα βρίσκονται σε όλες τις περιφέρειες και κατοι-

κημένες περιοχές, στις εγκαταστάσεις της Opel, στην πα-

νεπιστημιούπολη του RheinMain University, σε

συγκροτήματα κατοικιών του gewobau Rüsselsheim, σε

χώρους στάθμευσης επιλεγμένων supermarket και εμ-

πορικών κέντρων και στις εγκαταστάσεις των δημοτικών

Ιατρείων (GPR). Το φιλόδοξο project, για το οποίο οι εταί-

ροι έχουν λάβει χρηματοδότηση ύψους 12,8 εκατομμυ-

ρίων Ευρώ περίπου, θα υλοποιηθεί σταδιακά μέχρι το

2020.

Μελλοντικά, κάθε δημόσιος σταθμός φόρτισης θα εξυπη-

ρετεί 72 κατοίκους, που μεταφράζεται στην υψηλότερη

πυκνότητα σταθμών φόρτισης αναλογικά με τον αριθμό

κατοίκων, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε όλη την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, 400 ακόμα σημεία φόρτισης

θα εγκατασταθούν σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες – 350 από τα

οποία στις εγκαταστάσεις της Opel. Ενδεικτικά, το Αμ-

βούργο, που σήμερα είναι η Νο1 πόλη της Γερμανίας σε

υποδομή φόρτισης, έχει 785 δημόσια προσβάσιμα σημεία

φόρτισης για 1,8 εκατομμύρια κατοίκους (σύμφωνα με

την κατάταξη του Federal Association of Energy and

Water Industry).

 ενημέρωση
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■ Γερμανική πόλη θα έχει έως το 2020 1.300 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών 

«Η μετάβαση στην ηλεκτρική μετακίνηση δημιουργεί ευ-

καιρίες για το Rüsselsheim. Η πόλη μπορεί να αναλάβει

ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης, των

ηλεκτρικών οχημάτων και της ηλεκτροκίνησης στη Γερ-

μανία, χάρη σ’ αυτή τη μοναδική συνεργασία. Το project

θα ενισχύσει την πόλη ως βιομηχανική περιοχή και θα

μας ανοίξει νέους ορίζοντες στην καινοτομία» δήλωσε ο

Δήμαρχος Udo Bausch.

Η συμβολή της Opel στο project περιλαμβάνει χώρους

στάθμευσης, που θα εξοπλισθούν με 600 σημεία φόρτι-

σης και θα είναι προσιτά στο κοινό μετά την ολοκλήρωση

των εργασιών. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν σταθμοί

φόρτισης σε 350 χώρους στάθμευσης για τον εταιρικό

στόλο της Opel. «Η Opel γίνεται ηλεκτρική! Αυτή η υπό-

σχεση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του στρατηγικού

σχεδίου PACE!. Και προφανώς μία τεράστια επέκταση της

υποδομής φόρτισης στα κεντρικά γραφεία μας στο Rüs-

selsheim είναι σημαντική. Αυτή είναι η εξέλιξη της ηλε-

κτρικής μας επέλασης» δήλωσε ο CEO της Opel, Michael

Lohscheller.

Χάρη στη συμμετοχή του RheinMain Univeristy, η πόλη

του Rüsselsheim θα γίνει ένα απαράμιλλο αστικό εργα-

στήριο για την ηλεκτροκίνηση στη Γερμανία. Στην πορεία,

θα διερευνηθούν τεχνικά θέματα όπως η σταθερότητα

της ηλεκτρικής παροχής και η ενσωμάτωση των φορτι-

στών στο δίκτυο, αλλά και κοινωνικο-οικονομικά θέματα

όπως η συμπεριφορά των οδηγών. Τα στοιχεία που θα

προκύψουν από τις συνήθειες φόρτισης θα επιτρέψουν

στους επιστήμονες να προβλέψουν μελλοντικές απαιτή-

σεις από το ηλεκτρικό δίκτυο και θα τους βοηθήσουν να

προσδιοριστούν οι ατομικές ανάγκες των οδηγών ηλε-

κτρικών αυτοκινήτων. Εκτός από τα 20 σημεία φόρτισης,

το RheinMain University θα εγκαταστήσει και συστήματα

αποθήκευσης ενέργειας. Αυτά είναι σχεδιασμένα για να

βελτιώσουν τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και να

ελαχιστοποιήσουν την επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου.

 ενημέρωση
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μικρά
νέα

αγοράς

Η Mercedes G Class και σε ντίζελ 

H Mercedes-Benz G-Class προσφέρεται και σε νέα έκ-

δοση ,ντίζελ,  την G350 d. Συγκεκριμένα, κάτω από το

καπό δεσπόζει ένα 6κύλινδρο μοτέρ πετρελαίου με χω-

ρητικότητα 2.925 κ.εκ. Ο νέος  κινητήρας αποδίδει 286 ίπ-

πους από τις 3.400 έως και τις 4.600 σ.α.λ. και ροπή 600

Nm από τις 1.200 σ.α.λ. Συνδυάζεται με 9G-Tronic κιβώ-

τιο με επιτάχυνση 0-100 σε χρόνο 7,4 δλ. και τελική 199

χλμ./ώρα

Mια σπάνια Ferrari αναμένεται να
πουληθεί 7,4 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για μια Ferrari Aperta, μοντέλο που κατασκευά-

στηκε σε μερικές εκατοντάδες αντίτυπα. Μια από αυτές ανα-

μένεται να πιάσει σε δημοπρασία σε λίγες ημέρες στην

Αριζόνα της Αμερικής τα 8,5 εκατομμύρια δολάρια – περί-

που 7,4 εκατομμύρια ευρώ! Η συγκεκριμένα δεν έχει ξεπε-

ράσει στον χιλιομετρητή της τα 3.000 χιλιόμετρα.  Διαθέτει

μοτέρ 6,3 λίτρων απόδοσης 800 ίππων που συνδυάζεται

από  έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 163 ίππων, με την συ-

νολική απόδοση να αγγίζει τους 963 ίππους. 

VWΤαχυφορτιστής υπόσχεται 

φόρτιση σε 17 λεπτά! 

Τα προβλήματα της ταχυφόρτισης φαίνεται ότι λύνονται

με πολλές εναλλακτικές εφαρμογές από την ίδια την αυ-

τοκινητοβιομηχανία. Τελευταίο δείγμα γραφής ένας φο-

ρητός ταχυφορτιστής από τη VW που δαθέτει μια

μπαταρία 360 kWh και μπορεί να φορτίζει 24 ώρες το

24ωρο σύμφωνα με την γερμανική εταιρία. Μπορεί να

φορτίσει παράλληλα έως και τέσσερα οχήματα. Το πιο αι-

σιόδοξο ότι μια πλήρης φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήμα-

τος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 20 λεπτά

– η VW αναφέρει 17 λεπτά. Οι συγκεκριμένοι ταχυφορτι-

στές θα τοποθετητούν το 2019 σε συγκεκριμένες πόλεις

της Γερμανίας. 
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2019

μιvι αφιέρωμα

Τρία

μικρομεσαία 

για το 

Η VW θα «φουλάρει» μετά το καλοκαίρι του 2019 με το νέο Golf, 

η Toyota επαναφέρει την Corolla,ενώ η Skoda ποντάρει στο κομψό σχεδιαστικά Scala 



To Αuris αποτελεί πλέον παρελθόν για την Toyota και η ιαπωνική φίρμα επαναφέρει το νέο, 12ης γενιάς

Corolla. Βασίζεται στην νέα παγκόσμια πλατφόρμα της εταιρίας, με το μήκος του 5θυρου να αγγίζει τα 4.31

μέτρα. Κάτω από το καπό θα δεσπόζει ο κινητήρας βενζίνης των 1.2 λτ. με τους 116 ίππους και τα υβριδικά σύ-

νολα των 1.8 λτ. 122 hp και 2.0 λτ. 180 hp. Στην Ελλάδα αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα την άνοιξη του 2019.



Το καινοτόμο σχεδιαστικά Scala θα αντικαταστήσει δύο μοντέλα, το Rapid και το Rapid Spaceback. Το Skoda

Scala  πατάει στο πάτωμα MQB A0, και χάρη στο μεγάλο του μεταξόνιο στα 2.649 χλστ, μπορεί να καυχιέται ότι

έχει άνετους χώρους και μεγάλο χώρο αποσκευών. Σε διαστάσεις,  το συνολικό μήκος του αγγίζει τα 4.36 μέτρα.

Η γκάμα των κινητήρων του νέου Scala περιλαμβάνει τον 1.0 TSI και 1.5 TSI, και τον ντίζελ 1.6 TDI, με αποδόσεις

που ξεκινάνε από τους 90 ίππους και φτάνουν μέχρι τους 150 ίππους.





Με άκρα μυστικότητα οι Γερμανοί του ομίλου VW ετοιμάζουν το πιο δυνατό τους χαρτί, το νέο Golf, εξού και η

μόνη φωτό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα είναι αυτό το σκίτσο που φανερώνει το σχεδιαστικό περίγραμματα

του. Το μοντέλο που έχει μια μακρά πορεία – άνω των 40 ετών – στην αγορά των μικρομεσαίων αναμένεται να

κυκλοφορήσει στην αγορά το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Θα είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις, από το υπάρχον. Επί-

σης, ηλεκτρική εκδοχή του νέου Golf δεν θα υπάρχει, αφού το ρόλο αυτού θα αναλάβει η οικογένεια των ηλεκτρι-

κών μοντέλων I.D. Θα υπάρχει όμως μια plug – in υβριδική, καθώς και οι εκδόσεις βενζίνης και ντίζελ. Θα έχει

συστήματα υποβοήθησης με πρωταγωνιστικό ρόλο της αυτόνομη οδήγηση, θα έχει ψηφιακό κόκπιτ, και θα είναι

σε on line σύνδεση. 

20 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιανουάριος 2019





Euro 6d-TEMP 

Τι απαιτεί ο νέος 

αυστηρός τρόπος μέτρησης 

και οι προδιαγραφές  για

κινητήρες Euro 6d-TEMP 

που θα τεθούν 

σε λίγους μήνες 

Τύποι οχημάτων που πληρούν το πρότυπο μετά από επιτυχημένα

αποτελέσματα στο Real Driving Emissions test (RDE) λαμβάνουν

έγκριση τύπου σύμφωνα με το Euro 6d-TEMP 
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Όταν ξεκίνησε η μετάβαση στο

WLTP τον Σεπτέμβριο του 2017, το

πρότυπο εκπομπών Euro 6c έγινε υπο-

χρεωτικό για έγκριση τύπου νέων τύπων

οχημάτων. Τύποι που πληρούν το πρότυπο

μετά από επιτυχημένα αποτελέσματα στο

Real Driving Emissions test (RDE) λαμβάνουν

έγκριση τύπου σύμφωνα με το Euro 6d-TEMP.

Το RDE συμπληρώνει το WLTP και μετρά τους ρύ-

πους οχημάτων ενώ κινούνται σε δημόσιους δρό-

μους.

Το Euro 6c γίνεται υποχρεωτικό για όλα τα νέα τα-

ξινομημένα οχήματα από πέρσι το Σεπτέμβριο, ενώ

το Euro 6d-TEMP θα ισχύσει για όλες τις νέες ταξι-

νομήσεις από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες τηρούν πλήρως  τις

νέες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχε-

τικά με τον τρόπο μέτρησης των εκπομπών CO2,

και υιοθετούν  σε όλη τη γκάμα της νέους κινητή-

ρες προδιαγραφών Euro 6.2, νέα κιβώτια ταχυτή-

των 6 και 8 σχέσεων, μηχανικά και αυτόματα,

αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και αυξη-

μένες ιπποδυνάμεις.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έρχονται κινητήρες
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με ακόμη λιγότερους ρύπους, άρα χαμηλότερη κα-

τανάλωση, συνεπώς και (ίσως) χαμηλότερη ιπποδύ-

ναμη. Ο νέος τρόπος μέτρησης των ρύπων είναι

περισσότερο κοντά στην καθημερινή οδήγηση του

ευρωπαίου οδηγού από τον προηγούμενο τρόπο μέ-

τρησης.

Το Euro 6d-TEMP έχει παράγοντα συμμόρφωσης

NOx 2,1 που είναι το μέγιστο περιθώριο σφάλματος

κατά το οποίο τα αυτοκίνητα επιτρέπεται να υπερ-

βούν το όριο Οξειδίων του Αζώτου (NOx) σε πραγ-

ματικές συνθήκες οδήγησης – μέτρηση στο RDE test.

Το Euro 6d-TEMP θα αντικατασταθεί από το Euro 6d

με παράγοντα συμμόρφωσης NOx 1,0 (συν περιθώ-

ριο σφάλματος 0,5) από τον Ιανουάριο του 2020 για

νέους τύπους και από τον Ιανουάριο του 2021 για

νέες ταξινομήσεις. Το Euro 6d-TEMP έχει τεθεί σε

εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και για όλα

τα καινούργια ταξινομημένα οχήματα από την 1η Σε-

πτεμβρίου 2018. Από το 2020 οι εκπομπές πρέπει να

καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο παρακολού-

θησης Euro 6d και δίχως την μετατροπή σε NEDC.

Για να ληφθούν υπόψη οι ανοχές μέτρησης των φο-

ρητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS) και

οι αυστηρότερες απαιτήσεις της δοκιμής RDE (σε

πραγματικές συνθήκες) λόγω του αυξημένου εύ-

ρους των περιβαλλοντικών συνθηκών, η αξιολόγηση

του RDE υπόκειται στους παράγοντες συμμόρφω-

σης. Για παράδειγμα στην RDE Phase 1 (Euro 6d-

TEMP) αυτός ο συντελεστής συμμόρφωσης είναι 2,1

για τα NOx. Στη δεύτερη φάση είναι 1.0+0.5. Η ανοχή

του 0,5 καλύπτει τις παραλλαγές του εξοπλισμού μέ-

τρησης. Ο συντελεστής συμμόρφωσης για τον αριθμό

PM είναι 1,0+0,5 για όλα τα νέα επιβατικά που ταξι-

νομούνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2018. 



mini
cooper
euro6 d

Nέοι κινητήρες 

για τα μοντέλα Mini 

προδιαγραφών 

Euro6 d

τ ε χ ν ο λ ο γ ί α
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Το MINI John Cooper Works, από τον Μάρτιο του

2019, θα εφοδιάζονται στάνταρ με φίλτρο σωματι-

δίων βενζινοκινητήρα για μείωση των εκπομπών

σωματιδίων. Το φίλτρο σωματιδίων βενζινοκινητήρα

αποτελεί τώρα αναπόσπαστο στοιχείο της τεχνολο-

γίας καθαρισμού των καυσαερίων σε όλα τα βενζι-

νοκίνητα μοντέλα της μάρκας MINI στη μικρή

κατηγορία.

Στο MINI John Cooper Works και στο MINI John

Cooper Works Cabrio, το φίλτρο σωματιδίων βενζι-

νοκινητήρα είναι ενσωματωμένο στο στάνταρ σπορ

σύστημα εξαγωγής. Σαν αποτέλεσμα, ο δυναμικός

δίλιτρος, 4-κύλινδρος κινητήρας με τεχνολογία MINI

TwinPower Turbo αποδίδει /231 hp με χαρακτηρι-

στικό σπορ ήχο και ελάχιστες εκπομπές ρύπων. Και

τα δύο μοντέλα John Cooper Works πληρούν τώρα

το αυστηρό πρότυπο Euro 6d TEMP. Η υιοθέτηση της

τελευταίας τεχνολογίας μείωσης εκπομπών ρύπων

δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στην κατανάλωση

ή τις εκπομπές CO2 των δύο κορυφαίων αθλητών.

Με το στάνταρ, 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, το MINI John Cooper Works επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε

μόλις 6,3 δευτερόλεπτα, ενώ χρειάζονται μόλις 5,6 δεύτερα για να επιταχύνει από τα 80 στα 120 km/h. Για

το MINI John Cooper Works Cabrio, οι τιμές αυτές είναι αντίστοιχα 6,6 δευτ. και 6,1 δευτ. Το 8-τάχυτο σπορ

κιβώτιο Steptronic είναι επίσης προαιρετικό για τα μοντέλα John Cooper Works.

Tα μοντέλα της γκάμας της Βρετανικής premium μάρκας στην κατηγορία

των μικρών αυτοκινήτων θα προσφέρουν συναρπαστικές επιδόσεις, αποδο-

τικά και με βελτιωμένες εκπομπές ρύπων. 

Και τα δύο μοντέλα John Cooper Works πληρούν τώρα το αυστηρό πρότυπο Euro 6d TEMP
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Στην επερχόμενη έκθεση τεχνολογίας CES, η Nissan θα αποκαλύψει το μελλοντικό της όραμα για
ένα όχημα που βοηθά τους οδηγούς να "δουν το αόρατο", “συγχωνεύοντας”  πραγματικούς και ει-
κονικούς κόσμους και  δημιουργώντας την  απόλυτη εμπειρία του συνδεδεμένου αυτοκινήτου.

Nissan Invisible to Visible

To όραμα της Νissan για ένα όχημα που βοηθά τους
οδηγούς να "δουν το αόρατο", “συγχωνεύοντας”  
πραγματικούς και εικονικούς κόσμους

τε
χν
ο
λ
ο
γί
α

Το Invisible-to-Visible, ή αλλιώς  το I2V, είναι μια μελ-

λοντική τεχνολογία που δημιουργήθηκε μέσω του Nis-

san Intelligent Mobility, του οράματος της εταιρείας για

την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα αυτοκίνητα τρο-

φοδοτούνται, οδηγούνται και ενσωματώνονται στην κοι-

νωνία. Το I2V θα δείξει το μέλλον της οδήγησης στους

επισκέπτες της CES, μέσω μιας διαδραστικής, τρισδιά-

στατης εμπειρίας “εμβύθισης” στο περίπτερο της  Nis-

san.

Το I2V έρχεται για  να υποστηρίξει τους οδηγούς,  συγ-

κεντρώνοντας πληροφορίες από αισθητήρες έξω και

μέσα από το όχημα, σε συνδυασμό με δεδομένα από το

“σύννεφο” (cloud). Αυτό επιτρέπει στο σύστημα όχι μόνο

να παρακολουθεί το άμεσο περιβάλλον του αυτοκινή-

του, αλλά και να αντιλαμβάνεται  τι είναι μπροστά,

ακόμα και να δείχνει τι βρίσκεται πίσω από ένα κτίριο

ή γύρω από μια γωνία. Για να καταστεί η οδήγηση πιο

ευχάριστη, η καθοδήγηση προσφέρεται με έναν διαδρα-

στικό, ανθρώπινο τρόπο,  μέσω των “avatars” που εμ-

φανίζονται εντός του αυτοκινήτου.

“Πατώντας”  στον εικονικό κόσμο, το I2V προσφέρει

άπειρες  δυνατότητες  στους  τομείς των υπηρεσιών και

της  επικοινωνίας,  καθιστώντας την οδήγηση πιο βο-

λική, άνετη και συναρπαστική.

“Βοηθώντας  να  δείτε  το αόρατο, το I2V ενισχύει την

αυτοπεποίθησή  σας και καθιστά την οδήγηση πιο ευ-

χάριστη», δήλωσε ο Tetsuro Ueda, επικεφαλής  στο

Ερευνητικό Κέντρο της Nissan. "Τα διαδραστικά χαρα-

κτηριστικά δημιουργούν μια εμπειρία που είναι προ-

σαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα  και το στυλ της 



οδήγησης σας, έτσι ώστε ο

καθένας να μπορεί να το χρησι-

μοποιήσει, με τον δικό του τρόπο".

Συνδεδεμένη οδήγηση,  
όπως ποτέ άλλοτε 
Το I2V τροφοδοτείται από την τεχνολογία Omni-Sensing της

Nissan, η οποία λειτουργεί ως κόμβος, συγκεντρώνοντας δεδο-

μένα σε πραγματικό χρόνο από το περιβάλλον κυκλοφορίας, έξω και

μέσα από το όχημα. Η τεχνολογία SAM (Seamless Autonomous Mobility)

της Nissan, αναλύει το οδικό περιβάλλον, μέσω σχετικών πληροφοριών

σε πραγματικό χρόνο και το ημιαυτόνομο σύστημα υποστήριξης οδηγού

ProPILOT, παρέχει πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον γύρω από το

αυτοκίνητο.
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Για την INFINITI, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα, έχοντας

δείξει καινοτομίες τόσο σε τεχνολογία, όσο και σε κινητήρια σύνολα. Αυτή η

σχεδιαστική μελέτη, δίνει μια γεύση από το πλάνο της μάρκας για τη διάθεση

μια σειράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων υψηλών επιδόσεων, που υπόσχονται

συναρπαστική  οδήγηση και αυτοπεποίθηση στην εμβέλεια. Η μελλοντική

γκάμα της INFINITI, θα αποτελείται από μια σειρά ηλεκτροκίνητων, e-POWER

και υψηλής απόδοσης υβριδικών οχημάτων.

Το QX Inspiration concept, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το σχεδιασμό στην

INFINIT,I που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία και με μια σχεδιαστική γλώσσα

που αναδυκνείει τη δύναμη και τον χαρακτήρα των ηλεκτροκινητήρων. Το

νέο πρωτότυπο θέτει ένα άμεσο προηγούμενο για το πρώτο αμιγώς ηλε-

κτροκίνητο αυτοκίνητο παραγωγής της εταιρείας, απεικονίζοντας τον τρόπο

με τον οποίο οι νέες αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες, επηρεάζουν το σύγ-

χρονο σχεδιασμό της INFINITI. Ε

Χωρίς την ανάγκη για μια μεγάλη μπροστινή γρίλια για την ψύξη ενός κινη-

τήρα, το QX Inspiration concept, διατηρεί παρόλα αυτά εκείνα τα σχήματα

που θα υπήρχαν για την εισαγωγή του αέρα. Οι λεπτές επιφάνειες που αντι-

καθιστούν τη γρίλια,  διαθέτουν ένα φωτισμένο λογότυπο της INFINITI, πε-

ρικλειόμενο από κανάλια που εκτρέπουν αέρα πάνω και γύρω από το σώμα

του αμαξώματος. Τοποθετημένοι εντός θόλων επενδεδυμένων  με αντίθετου

χρωματισμού (σε σχέση με το αμάξωμα) μαύρο προστατευτικό υλικό, φιλο-

ξενούνται οι τροχοί  22 ιντσών που έχουν παρόμοιο αεροδυναμικό σχεδιασμό

με το υπόλοιπο αμάξωμα,  για την εκτροπή του αέρα κατά μήκος των πλευ-

ρών του αυτοκινήτου. 

Tο Ιαπωνικό DNA χαρακτηρίζει και το χειροποίητο εσωτερικό του QX In-

spiration, που είναι φτιαγμένο με παραδοσιακές τεχνικές και με επιλογή υλι-

κών εμπνευσμένων  από την Ιαπωνική αισθητική. Η καμπίνα ενσωματώνει

τεχνολογίες που διαμορφώνουν ένα φιλόξενο περιβάλλον, υποστηρίζοντας

τον οδηγό και συνδέοντας τους επιβαίνοντες με τον υπόλοιπο κόσμο. 

 

Το QX Inspiration concept, αποτελεί την “απεικόνιση” ενός ηλεκτροκίνητου

INFINITI για το μέλλον, συνδυάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο σύστημα κίνησης

σε όλους τους τροχούς, με το πλαίσιο ενός SUV και εισάγοντας μια νέα

γλώσσα σχεδιασμού της INFINITI,  για την εποχή της ηλεκτροκίνησης. 
“

auto news

Το ηλεκτροκίνητο "πρόσωπο" αποκαλύφθηκε 

Το  INFINITI QX Inspiration είναι ένα μεσαίου μεγέθους πρωτότυπο SUV, 
που ενσαρκώνει το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα της  μάρκας.  

 



 “
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Μercedes-Benz CLAauto news
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Απλά υπέροχη! 

Η καμπύλη της οροφής, τα εντονότερα

σπορ χαρακτηριστικά, τα δυναμικά φω-

τιστικά σώματα δίνουν ξεχωριστό χαρα-

κτήρα στο νέο μοντέλο.  Το νέο μοντέλο

είναι μεγαλύτερο σε διάστάσεις σε σχέση

με τον προκάτο του. Συγκεκριμένα, το

μήκος του αγγίζει τα 4,66 μέτρα, (αύξηση

+48 χλστ.) το πλάτος είναι 1.83 μέτρα (+53

χλστ.), ενώ μόνο το ύψος μειώθηκε κατά

2 χλστ. (1.439 χλστ.) Πιο μεγάλα είναι τα

μετατρόχια  ενώ το μεταξόνιο έχει φτάσει

πλέον τα 2.729 χλστ. (+30 χλστ.) , με

άμεση θετική επίπτωση στους χώρους

των επιβατών, που αυξήθηκαν σημαν-

τικά. Ο χώρος των αποσκευών είναι στα

ίδια πλαίσια με το προηγούμενο – προ-

σφέρει όγκο 460 λίτρων – ενώ η πίσω

πόρτα διαθέτει πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα,

ενισχύοντας την πρακτικότητα. Νέο και

πιο ψηφιοποιημένο είναι το εσωτερικό

της νέας CLA Coupe, όπου δεσπόζει το

σύστημα πολυμέσων και σημαντικές

πλέον λειτουργίες , όπως Android Auto

και Apple CarPlay, υπάρχουν επίσης δύο

θύρες USB (μια Type C για γρήγορη φόρ-

τιση) Bluetooth κ.α. Στα νέα συστήματα

τις εντυπώσεις κερδίζει το ENERGIZING,

με την επιπλέον λειτουργία ENERGIZING

COACH.  Η συγκεκριμένη τεχνολογία

μπορεί να λαμβάνει μέσω φωνητικών

εντολών τις διαθέσεις του οδηγού – πχ να

αναφέρει «Hey Mercedes, i am tired –

και τότε, το γερμανικό μοντέλο να προ-

σαρμόσει την μουσική, τον κλιματισμό, τα

γραφικά στο πίνακα κ.α. Ο οδηγός στην

συνέχεια μπορεί να τα παραμετροποιήσει

περαιτέρω, με τον αλγόριθμο να απομνη-

μονεύει τις προτιμήσεις και «πατώντας»

σε αυτές, να υπολογίσει αυτόματα άλλες

ρυθμίσεις στο μέλλον! Η παλέτα των κι-

νητήρων αποτελείται στη βάση από τον

2λιτρο τούρμπο 4κύλινδρο των 225

ίππων που συνδυάζεται με το κιβώτιο δι-

πλού συμπλέκτη 7G-DCT για την CLA

250. Προς το παρόν η γερμανική φίρμα

ανακοίνωσε ότι η μέση τιμή της κατανά-

λωσης κυμαίνεται μεταξύ 6,1 και 6,3 λί-

τρων (σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP)

και οι εκπομπές CO2 (140-143 γρ./χλμ.).

Φυσικά, η γκάμα θα πλαισιωθεί και από

άλλα μοντέλα βενζίνης, πετρελαίου, ενώ

θα υπάρχει και τετρακίνηση έκδοση. Το

νέο μοντέλο αναμένεται να λανσαριστεί

στην αγορά στα τέλη της άνοιξης. 

Με δυναμικό σχεδιασμό, πληθώρα συστημάτων συνδεσιμότητας και ασφάλειας,
και ευρεία γκάμα κινητήρων η νέα CLA Coupe κερδίζει από την πρώτη στιγμή
τις εντυπώσεις και επανατοποθετεί δυναμικά στην κατηγορία των μεσαίων pre-
mium κουπέ με τέσσερις πόρτες. 

 

 

Στα νέα συστήματα τις εντυπώσεις κερδίζει το

ENERGIZING, με την επιπλέον λειτουργία

ENERGIZING COACH.  Η συγκεκριμένη

τεχνολογία μπορεί να λαμβάνει μέσω

φωνητικών εντολών τις διαθέσεις του οδηγού

και να προσαρμόσει την μουσική, τον

κλιματισμό, τα γραφικά στο πίνακα
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Οι προδιαγραφές καυσαερίων που γίνονται ολοένα και

πιο αυστηρές παγκοσμίως προάγουν σε μεγάλο βαθμό τη

χρήση της τεχνολογίας EGR. Με την εφαρμογή του επι-

πέδου εκπομπών καυσαερίων Euro 4, τα ψυχόμενα συ-

στήματα ανακύκλωσης καυσαερίων έγιναν ολοένα και

πιο απαραίτητα με σκοπό την επίτευξη των αντίστοιχων

οριακών τιμών εκπομπών καυσαερίων. Από το Euro 5

τοποθετούνται σε όλα σχεδόν τα οχήματα ψυγεία EGR.

Έπειτα, το Euro 6 κατέστησε απαραίτητο εκτός από το ψυ-

χόμενο EGR υψηλής πίεσης και το EGR χαμηλής πίεσης

για την επίτευξη των επιτρεπόμενων εκπομπών οξειδίου

του αζώτου. Δεν βλέπουμε να κλείνει κάπου αυτός ο κύ-

κλος: Η ανάγκη για ολοένα και πιο αποδοτικά εξαρτήματα

αυξάνεται ταχύτατα.

Ένας αληθινός πρωτοπόρος στην ανακύκλωση καυσαε-

ρίων είναι εδώ για να προσφέρει λύσεις: Στη γερμανική

τοποθεσία Neuss, η Pierburg παράγει βαλβίδες ανακύ-

κλωσης καυσαερίων ήδη από το 1970. Σήμερα, η εταιρεία

είναι ο ευρωπαϊκός ηγέτης στην αγορά για τη μείωση

ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης κινητήρα και παράγει

ως κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού μια ευρεία

γκάμα ψυγείων και βαλβίδων EGR για αμέτρητα μοντέρνα

οχήματα. Η αδελφή εταιρεία, Motorservice, που είναι

υπεύθυνη για τα προϊόντα Aftermarket, προμηθεύει την

ελεύθερη αγορά ανταλλακτικών με αυτά τα προϊόντα

υψηλής ποιότητας.

Συντονισμένη ομάδα

H τρέχουσα τάση στην ανακύκλωση καυσαερίων είναι

κόμπακτ αλουμινένιες μονάδες με ενσωματωμένη βαλ-

βίδα ανακύκλωσης καυσαερίων, κλαπέτο παράκαμψης

και περαιτέρω παρελκόμενα, όπως ψυγεία λαδιού και

φίλτρα λαδιού. Ακόμα πιο σημαντικό είναι τα εξαρτήματα

να συμπληρώνουν με ακρίβεια το ένα το άλλο, αλλά και

τον εκάστοτε κινητήρα. Μόνο έτσι έχετε πλήρη λειτουργι-

κότητα. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται η αντικατάσταση

φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων με ένα ισο-

δύναμο ανταλλακτικό. Παρόλο που τα εξαρτήματα της

ανακύκλωσης καυσαερίων δεν είναι κλασικά εξαρτήματα

φθοράς, μπορεί ωστόσο κατά τη διάρκεια της ζωής ενός

κινητήρα να παρουσιαστεί μια δυσλειτουργία. Πολλοί άν-

θρωποι όμως επισκέπτονται το πλησιέστερο συνεργείο

και για τα τυπικά συμπτώματα βλάβης στο σύστημα EGR,

όπως μαύρος καπνός, απώλεια απόδοσης, κακή λειτουρ-

γία ρελαντί ή ανεπαρκής επιτάχυνση. Στο τέλος, κάθε

βλάβη προκαλεί απώλεια απόδοσης και έτσι μια επισκευή

είναι αναπόφευκτη.

Σχετικά με την ανακύκλωση καυσαερίων

Κατά την ψυχόμενη ανακύκλωση καυσαερίων μειώνεται

η περιεκτικότητα οξυγόνου στο μίγμα καυσίμου-αέρα

μέσω της πρόσμιξης καυσαερίων και έτσι μειώνεται η

θερμοκρασία καύσης στους κυλίνδρους. Καθώς τα επι-

βλαβή οξείδια του αζώτου (NOx) παράγονται κυρίως σε

υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, με αυτόν τον τρόπο

είναι εφικτή η μείωση των συγκεντρώσεων NOx έως και

50%, προτού αυτά απελευθερωθούν στο περιβάλλον.

Στους πετρελαιοκινητήρες η ανακύκλωση καυσαερίων

μειώνει επίσης και τον σχηματισμό σωματιδίων αιθάλης

κατά περ. 10%.

Οι συζητήσεις για τη μείωση των εκπομπών στα επιβατικά είναι πρώτο θέμα παντού αυτήν τη στιγμή. Η ανάγκη

χρήσης εναλλακτικών μηχανισμών κίνησης γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Η ήδη καθιερωμένη τεχνολογία

για την ανακύκλωση καυσαερίων (EGR), ωστόσο, μπορεί και αυτή να συνεισφέρει σημαντικά σε κάτι τέτοιο.

Τα συστήματα ανακύκλωσης καυσαερίων

έχουν μεγάλη ζήτηση
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Περισσότεροι από 1500 νέοι κωδικοί εξαρτημάτων πρόκειται να προστεθούν στην γκάμα των προϊόντων της Gates

κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, στο πλαίσιο του πρώτου μέρους του μακροπρόθεσμου προγράμματος που περι-

λαμβάνει τη διεύρυνση της σειράς σωλήνων που κατασκευάζει η εταιρεία.

Πάνω από από 1500 νέοι κωδικοί εξαρτημάτων θα συμπεριλη-

φθούν στον κατάλογο της Gates κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Κάθε νέο εξάρτημα θα καλύψει την ήδη υπάρχουσα ζήτηση σε επί-

πεδο επισκευής οχημάτων. Πρόκειται για μια κίνηση από την οποία

θα προκύψει ευρεία γκάμα νέων εξαρτημάτων για τους εγκαταστά-

τες και θα δημιουργηθούν νέες εμπορικές ευκαιρίες για τους δια-

νομείς.

Η πρώτη επέκταση της γκάμας σωλήνων της Gates, με προδιαγρα-

φές εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης, αφορά διαφορετικές ομάδες

προϊόντων. Περιλαμβάνονται οι εξής:

• Αρθρωτοί διακλαδούμενοι σωλήνες

• Διαμορφωμένοι σωλήνες

• Σωλήνες στροβιλοσυμπιεστή

Τα συστήματα αρθρωτών διακλαδούμενων σωλήνων (πλήρη με

ταχυσύνδεσμους, βαλβίδες, εξαρτήματα περιορισμού της ροής,

θύρες αισθητήρων και άλλα πλαστικά μέρη) έχουν χρησιμοποιηθεί

ευρέως σε πολλά οχήματα κατασκευής των τελευταίων 5-10 ετών.

Τα νέα εξαρτήματα μοιάζουν πιο περίπλοκα από αυτά που παρέ-

χονταν για παλαιότερα μοντέλα, αλλά οι διαδικασίες αντικατάστασης

και εγκατάστασης είναι σχετικά απλές.

Οι διαμορφωμένοι σωλήνες (παραδοσιακά σχέδια χωρίς πλαστι-

κούς συνδέσμους) είναι καθιερωμένα μέλη της οικογένειας προ-

ϊόντων της Gates και αποτελούν σημαντικό μέρος του

προγράμματος διεύρυνσης.

Οι σωλήνες στροβιλοσυμπιεστή για επιβατικά αυτοκίνητα είναι νέα

προϊόντα στην γκάμα της Gates. Η παραγωγή τους εντάσσεται σε

μια γενική στρατηγική με στόχο η Gates να γίνει η πρώτη επιλογή

στην αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε ό,τι αφορά τους

σωλήνες.

Στρατηγική ανάπτυξη

Η διεύρυνση της σειράς αρθρωτών διακλαδούμενων σωλήνων και

η ένταξη των νέων σωλήνων στροβιλοσυμπιεστή για αυτοκίνητα

ήρθαν ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Rapro από την

Gates στις αρχές του 2018. Η Rapro, ως εξειδικευμένος κατα-

σκευαστής διαμορφωμένων και διακλαδούμενων σωλήνων με

προδιαγραφές εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης, έχει καταφέρει

να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί ως εταιρεία προμήθειας ανταλ-

λακτικών και εξαρτημάτων σε περισσότερες από 40 χώρες. Με την

εξαγορά αυτή παντρεύεται η τεχνογνωσία της Rapro στη χύτευση

με έγχυση και στην κατασκευή εξαρτημάτων από καουτσούκ με

προδιαγραφές εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης με την εμπειρία

της Gates στην κατασκευή καινοτόμων, τεχνολογικά προηγμένων

λύσεων μετάδοσης μηχανικής και υδραυλικής ισχύος.

Ζήτηση προϊόντων

Τα νέα εξαρτήματα θα καλύπτουν μοντέλα από όλες τις δημοφιλείς

μάρκες, καθώς θα περιλαμβάνουν σωλήνες για κατασκευαστές

όπως η BMW, η Mercedes, η Volkswagen/Audi και η Land Rover.

Τα αυτοκίνητα αυτά, λίγο μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης, απο-

τελούν πιθανούς πελάτες για το ανεξάρτητο συνεργείο και ήδη αρ-

χίζουν να εμφανίζονται βλάβες στους σωλήνες.

Σύμφωνα με τον Jacob Tucker, Διευθυντή Προϊόντων της Gates:

«Οι ανεξάρτητοι διανομείς εξαρτημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να

διασταυρώνουν τους νέους αρθρωτούς σωλήνες και τους σωλήνες

στροβιλοσυμπιεστή με υφιστάμενα εξαρτήματα εξοπλισμού πρώτης

τοποθέτησης τα οποία έχουν ήδη προσδιοριστεί από την Gates ως

εξαρτήματα με ιστορικό βλαβών». «Οι εγκαταστάτες θα αγοράζουν

σωλήνες με προδιαγραφές εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης σε

τιμή ανταλλακτικού after market, από μια εταιρεία με μακρά πα-

ράδοση στον εξοπλισμό πρώτης τοποθέτησης».

Τα σύγχρονα συστήματα ψύξης πρώτης τοποθέτησης, είναι συχνά

εξειδικευμένα για κάθε μοντέλο και διαθέτουν πολύπλοκα συστή-

ματα σωλήνων με εξαρτήματα που δεν είναι πολύ ανθεκτικά και

υπάρχει η πιθανότητα να υποστούν σύντομα βλάβη στη διάρκεια

ζωής του αυτοκινήτου.

Οι σωλήνες στροβιλοσυμπιεστή αποτελούν και αυτοί σύνθετα εξαρ-

τήματα που διαθέτουν ταχυσύνδεσμους και είναι κατασκευασμένοι

από διάφορα υλικά σχεδιασμένα να αντέχουν στις υψηλές θερμο-

κρασίες. Ο αέρας υπερπλήρωσης, μεταφέρει σωματίδια λαδιού από

τα διάφορα μέρη του συστήματος turbo τα οποία εναποτίθεν τ α ι

στα εσωτερικά τοιχώματα των σωλήνων του, οδηγώντας τελικά σε

σπάσιμο ή ράγισμα του αρχικού σωλήνα.

Ευκαιρίες κέρδους

«Η τάση που επικρατεί στον τομέα του εξοπλισμού πρώτης τοπο-

θέτησης όσον αφορά τους αρθρωτούς σωλήνες έχει δημιουργήσει

μια σπάνια ευκαιρία για τους ανεξάρτητους διανομείς εξαρτημάτων

και τους ανεξάρτητους επισκευαστές», καταλήγει ο Jacob Tucker,

Διευθυντής Προϊόντων της Gates. «Οι εγκαταστάτες είναι ήδη εξοι-

κειωμένοι με αυτά τα πιο σύνθετα συστήματα σωλήνων. Η σημαν-

τική διαφορά πλέον είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας

ανταλλακτικών με προδιαγραφές εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης

από ανεξάρτητους διανομείς, και όχι αποκλειστικά από τα δίκτυα

κατασκευαστών εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης».

Η GATES ανακοινώνει ότι διευρύνει την γκάμα των
ανταλλακτικών της με την προσθήκη νέων σωλήνων

Νέοι σωλήνες που καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση

στην αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
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■ Σεμινάριο στα ηλεκτρικά, υβριδικά και οχήματα με αέρια καύσιμα

Συνεργασία για τη ζωή

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της

Bosch στο Κορωπί στις 15-16 Ιανουαρίου και οι 28 συμμε-

τέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δουν πώς λειτουργεί ένα

υβριδικό-ηλεκτρικό όχημα, τα πιθανά σημεία από όπου

μπορεί να διέρχεται ρεύμα υψηλής τάσης καθώς και τα ση-

μεία στα οποία οι κατασκευαστές έχουν τοποθετήσει τα χει-

ροκίνητα συστήματα αποσύνδεσης από το συσσωρευτή

υψηλής τάσης. Σε περίπτωση εμπλοκής ενός ηλεκτρικού ή

υβριδικού οχήματος σε ατύχημα, οι κατασκευαστές έχουν

προβλέψει τη χρήση ειδικών διατάξεων προκειμένου το

όχημα να αποσυνδεθεί αυτόματα από την πηγή ρεύματος.

Τα εξαρτήματα υψηλής τάσης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής

διότι ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να αποβεί μοι-

ραίος για έναν πυροσβέστη που θα προσπαθήσει να απεγ-

κλωβίσει έναν τραυματία από το όχημα.

Επίσης, δόθηκαν στους υπαλλήλους της Π.Υ. πληροφορίες

για τη σωστή χρήση των ειδικών καρτών διάσωσης που θα

πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον απεγκλωβισμό τραυ-

ματιών σε περιπτώσεις ατυχημάτων που εμπλέκονται ηλε-

κτρικά-υβριδικά οχήματα.

Επιπρόσθετα έγινε ανάλυση των συστημάτων αερίων καυ-

σίμων, του τρόπου λειτουργίας τους και των χαρακτηριστι-

κών των διαφορετικών τύπων αέριων καυσίμων.

Διευκρινίστηκαν οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων αέ-

ριων καυσίμων πρώτης τοποθέτησης και εκ των υστέρων

εγκατάστασης. Στα συστήματα πρώτης τοποθέτησης οι πλη-

ροφορίες εγκατάστασης των εξαρτημάτων περιέχονται στις

κάρτες διάσωσης, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τα

οχήματα που έχει γίνει εκ των υστέρων εγκατάσταση συ-

στήματος αέριου καυσίμου. Στην πρώτη περίπτωση η αν-

τιμετώπιση σε περίπτωση ανάγκης απεγκλωβισμού γίνεται

πιο εύκολα με τη χρήση των ειδικών καρτών διάσωσης,

κάτι που δεν ισχύει στη δεύτερη περίπτωση, όπου ο πυρο-

σβέστης δε γνωρίζει την ακριβή θέση και τρόπο εγκατάστα-

σης των εξαρτημάτων.

Τέλος συζητήθηκαν περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων με

οχήματα που φέρουν αέρια καύσιμα και ασφαλείς μέθοδοι

επέμβασης ανά περίπτωση.

Εκπαίδευση Πυροσβεστικής 

από την Bosch Ελλάδας

Η Bosch σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου και Κρωπίας οργάνωσε για τους

πυροσβέστες διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη λειτουργία συστημάτων και εξαρτημάτων ηλε-

κτρικών και υβριδικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων με αέρια καύσιμα LPG και CNG.
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H Νissens Automotive, πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο των ανταλλακτικών και του aftermarket, έχει κα-

ταφέρει να παρέχει υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης στους πάνω από 4.000 επισκευαστές και συνεργάτες της,

μέσω της νέας πλατφόρμας που ήδη βρίσκεται σε λειτουργία τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, η Nissens Au-

tomotive ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη μιας και δημιουργεί μια νέα, πρωτοποριακή online πλατφόρμα

με απώτερο σκοπό την αυτοεκμάθηση των συνεργατών της. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ, που ονομάζεται

Nissens Training Concept , και πλέον αποτελεί πυλώνα ενημέρωσης των συνεργατών της εταιρίας. 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Nissens Automotive, Klavs T. Pedersenί ανέφερε χαρακτηριστικά:

"Είναι απολύτως φυσικό να παινεύουμε τα πλεονεκτήματα και τα αποτελέσματα που δημιουργούνται από το Nis-

sens Training Concept και την εκπαίδευση που παρέχεται από το νέο τρόπο λειτουργίας που ξεκινήσαμε το 2015.

Κύριος στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να παρέχουμε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με

τη λειτουργία του AC με απώτερο στόχο την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών ως προς την εγκατάστασή του.

Τώρα, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι είναι ο σωστός χρόνος να προσφέ-

ρουμε ακόμη περισσότερη εκπαίδευση στην αγορά. "

Πρόσφατα, η Nissens Automotive πρόσθεσε στη γκάμα των προϊόντων της τους στροβιλοσυμπιεστές. Λόγω της

πολυπλοκότητας του και της λειτουργίας του συστήματος, ήταν φυσικό να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο εκπαίδευσης

με αυτά τα θέματα. Ένα από τα πρώτα online μαθήματα της πλατφόρμας αφορά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του

στροβιλοσυμπιεστή, την διαδικασία τοποθέτησης, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της αντιμετώ-

πισης προβλημάτων που προκύπτουν στα αυτοκίνητα 

. 

Ο Jan Zieleskiewicz, Διευθυντής Μάρκετινγκ της Nissens Automotive, τόνισε ότι:

"Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική συνεδρία σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη

και να το κάνουν 24 ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα μέσα από μια αυξημένη διαδραστικότητα της

πλατφόρμας η οποία βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των προϊόντων και των διαδικασιών . Τα μαθήματα μπο-

ρούν να τα δουν σε υπολογιστές και στις περισσότερες κινητές συσκευές. Αυτή η εξέλιξη της πλατφόρμας NTC

προσφέρει στους πελάτες μας μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία στην επαγγελματική τους κατάρτιση. "

NISSENS AUTOMOTIVE

-Οδηγίες τοποθέτησης, συντήρησης και ελέγχου 

των προϊόντων της Champion

Επενδύει στην on –line εκπαίδευση
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H Bridgestone κατακτά την κορυφή 
των εργοστασιακών τοποθετήσεων το 2018

Το 2018, η Bridgestone, η μεγαλύτερη εταιρία ελαστικών και καουτσούκ στον κόσμο, επιλέχθηκε ως προ-

μηθευτής για περισσότερες από 120 νέες εργοστασιακές τοποθετήσεις στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και

Αφρική. Αυτό σημαίνει μία αύξηση άνω του 30 %. Οι τοποθετήσεις κατανέμονται σε περισσότερα από 40

διαφορετικά μοντέλα από 15 διαφορετικούς κατασκευαστές.

Η Bridgestone πρωτοστατεί στον κλάδο της όσον αφορά στις

επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης. Και οι Κατα-

σκευαστές Αρχικού Εξοπλισμού (OEMs) φυσικά εκτιμούν αυτές

τις επενδύσεις. Η ποιότητα και η καινοτομία της σειράς κορυ-

φαίων ελαστικών της Bridgestone υπογραμμίζεται από τους κα-

τασκευαστές αυτοκινήτων, οι οποίοι δεσμεύονται να τα

χρησιμοποιούν ως αρχικό εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων οι Toy-

ota, Mercedes και Porsche.

Ταυτόχρονα, η Bridgestone συνεχίζει να είναι ο κύριος προμη-

θευτής της Audi, της SEAT, της Skoda και παραμένει στρατηγικός

συνεργάτης του ομίλου Volkswagen. Στην Audi, ο όγκος των το-

ποθετήσεων έχει διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων

πέντε ετών. Επιπλέον, η Bridgestone κατέχει ισχυρή θέση στην

BMW. Αυτό το αναγνωρίζει κανείς καλύτερα μέσω του εύρους

των αρχικών τοποθετήσεων Bridgestone στις σειρές BMW 3,

BMW 7, BMW X5 / X7 και στην BMW Z4.

Οι κατασκευαστές οχημάτων επέλεξαν τα ελαστικά Bridgestone

για τις αρχικές τοποθετήσεις τους σε μια ευρεία ποικιλία μοντέ-

λων, στην οποία περιλαμβάνονται: ηλεκτρικά / υβριδικά οχήματα

όπως το BMW i3s & το Toyota Corolla, αλλά και το Audi A6 All-

road, το Opel Insignia, την πρωτοποριακή σειρά BMW 8, καθώς

και τα πολυτελή Porsche Cayenne και τα σπορ αυτοκίνητα όπως

η Ferrari Portofino και το Renault Mégane RS και R.S. Trophy.

Τώρα περισσότερο από το 85% των τοποθετήσεων αφορά σε ελα-

στικά με ζάντα 17 "ή μεγαλύτερη.

Η Bridgestone κάνει τη διαφορά όταν πρόκειται για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό  ελαστικών. Η εταιρεία συνεργάζεται με τους

κατασκευαστές, διευθετώντας  τα αιτήματά τους με φαντασία και δημιουργικότητα. Τα ελαστικά τελειοποιούνται πάνω σε συγκεκριμένα

σχέδια οχημάτων για να διασφαλίζεται κάθε στοιχείο απόδοσης. Αυτό επιτρέπει στην Bridgestone να ανταποκρίνεται σε ποικίλες

προκλήσεις - από την αντίσταση κύλισης και την κατανάλωση καυσίμου έως τη μείωση του θορύβου, την άνεση του οδηγού και την

συμπεριφορά του στην οδήγηση - και να ενσωματώνει κατάλληλα στοχευμένες τεχνολογίες στα ελαστικά για να επιτύχει μια συγκε-

κριμένη βελτίωση.

■ Κάνοντας τη διαφορά

Η Bridgestone ωθεί πάντα τα πρότυπα υψηλότερα στον τομέα της τεχνολογίας με λύσεις όπως οι B-Silent & ologic και η βελτιωμένη

τεχνολογία Run-Flat. Κάθε μεμονωμένο συστατικό των ελαστικών της Bridgestone έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαι-

τήσεις των Κατασκευαστών Αρχικού Εξοπλισμού (OEMs.) Οι καινοτόμες τεχνολογίες σχεδίασης των ελαστικών όπως η Nano Pro

Tech για μειωμένη φθορά, οι εξαιρετικά διασπειρόμενες ενώσεις πυριτίου και οι νέοι σχεδιασμοί πέλματος, τα σχήματα των κοιλοτήτων

και το βελτιστοποιημένο βάθος του πέλματος καθώς και οι καινοτόμες διαδικασίες ανάμειξης, επιτρέπουν στην Bridgestone να βρει

την καλύτερη ισορροπία μεταξύ των χαρακτηριστικών των ελαστικών και τη ρύθμιση του οχήματος.

■ Επαναστατική τεχνολογία 

Σύμφωνα με τον Mark Tejedor, Αντιπρόεδρο του Αρχικού Εξο-

πλισμού στη Bridgestone EMEA, η κατά περίπτωση ενασχόληση

επιτρέπει στην Bridgestone να βελτιώνει τον μοναδικό χαρα-

κτήρα οποιουδήποτε οχήματος. «Σε μια βιομηχανία που μετα-

σχηματίζεται ταχέως, όπου τα οχήματα είναι ολοένα και

περισσότερο αυτόνομα, κοινόχρηστα, ηλεκτρικά και συνδεόμενα,

η Bridgestone προσφέρει νέες λύσεις και τεχνολογίες που αντα-

ποκρίνονται στις πιο απαιτητικές προκλήσεις του κατασκευαστή

αυτοκινήτων. Τα ελαστικά που αναπτύσσουμε σήμερα αποσκο-

πούν στην κάλυψη των αναγκών για τα επόμενα δύο έως πέντε

χρόνια και πολύ πιο πέρα ».

Οι συνεργασίες και η συνδημιουργία έχουν οδηγήσει σε ακόμα

περισσότερα από εξατομικευμένα σχέδια. «Έχουμε τη δυνατότητα

να κάνουμε ένα βήμα προς μια νέα κατεύθυνση που οδηγεί απο-

φασιστικά στο μέλλον», λέει ο Tejedor. «Δημιουργούμε νέα ελα-

στικά καθώς και λύσεις και υπηρεσίες αυτοκίνησης, που είναι

πιο αποτελεσματικές και καλύτερα προσαρμοσμένες στα οχήματα

και στις νέες εξελίξεις στον τομέα των αυτοκινήτων από ποτέ άλ-

λοτε. Με τον τρόπο αυτό, οι οδηγοί συνεχίζουν την πορεία τους,

ανεξάρτητα από ο,τιδήποτε προκύψει.

■ Συνεργασίες για το μέλλον






